
Thijs Verbeek grafisch ontwerp
15 projecten

2022 / 1

contact:

www.thijsverbeek.nl
info@thijsverbeek.nl

Thijs Verbeek
Lauriergracht 6F
1016 RL Amsterdam
The Netherlands

alle werken concept en ontwerp 
van Thijs Verbeek, 2005 – 2021



11. Sikkens Prize 2017, visuele identiteit
Sikkens Foundation, 2017

In 2017 is de Sikkens Prize uitgereikt aan aan Hella Jongerius. Het ontwerp 
van de uitnodiging en programma boekje bestaat uit een serie van drie 
testdrukvellen (persproeven). De testdrukvellen bestaan uit diverse 
kleurtesten en typografie (corpsgrootte) in kleur contrast combinaties. 

Het is een weergave van een onderzoeksproces, zonder een ‘afgerond’ ontwerp 
te zijn. Door het ontwerp een open onderzoek te laten zijn, biedt het de mogelijkheid 
om grenzen op te zoeken van leesbaarheid, contrast en esthetiek. 



11. Sikkens Prize 2017, visuele identiteit (envelop)
Sikkens Foundation, 2017

De envelop is gestanst uit tesdrukvel 2, dat bestaat uit twee pantone kleuren 
(tweezijdig bedrukt) en alle kleurmengingen die daar mee mogelijk zijn.



11. Sikkens Prize 2017, visuele identiteit (programma)
Sikkens Foundation, 2017

De uitnodiging is met 800 exemplaren doorgedrukt, dit vel is met met een 
nieuw testvel verwerkt in het programmaboek. Deze twee drukvellen zijn 
kruiselings gevouwen, in elkaar gestoken en met 1 nietje gebonden. De 
pagina’s zijn gesloten aan de kop of aan de staart, waardoor er gevouwen 

pagina’s ontstaan. Aan de binnenkant van de gevouwen pagina is een testvel te 
zien, aan de buitenkant staat in grijs gedrukte tekst het programma. Door de 
transparantie van het 60 grams papier schijnt de binnenkant door.



11. Sikkens Prize 2017, visuele identiteit (programma)
Sikkens Foundation, 2017



09. Siba Sahabi, publicatie
Siba Sahabi, 2016

32 pagina’s / full colour + zwart / foliedruk / 152 x 205mm / 
oplage: 800 / drukkerij robstolk / Verhil Foliedruk / 
Gold European Design Award 2017



09. Siba Sahabi, publicatie
Siba Sahabi, 2016



10. Kettal catalogue 2014, 2016, 2017
Kettal outdoor furniture, 2014 – 2016

312 pagina’s / full colour + 2 pms / gekartonneerd / preeg / linnen rug / 
200 x 280mm / oplage: 15000 / drukkerij Ingoprint (Barcelona) / 
Silver European Design Award 2017 (Kettal catalogue 2017)

Kettal is marktleider op het gebied van buitenmeubilair. Met winkels over de hele 
wereld, produceren ze in Barcelona waar het familiebedrijf in 1964 begon. 
Ontwerpers die voor Kettal werken zijn o.a. Jasper Morrison, Ronan & Erwan 
Bouroullec, Patricia Urquiola en Rodolfo Dordoni.



Silver European Design Award 2017

10. Kettal catalogue 2017
Kettal outdoor furniture, 2016



10. Kettal catalogue 2018, 2019, 2020
Kettal outdoor furniture, 2017 – 2019



04. Public Space magazine nr. 1 / 3 / 4
Design Academy Eindhoven, 2011 – 2013

80 pagina’s / 195 x 280 + 110 x 287mm /
full colour + 2 pms / 2 papiersoorten /
oplage: 1000 / drukkerij Lecturis



04. Public Space magazine nr. 3 / 5
Design Academy Eindhoven, 2011 – 2013



13. Postzegels, openbaar vervoer in Nederland
PostNL, 2019

zegelformaat 36x25mm / velformaat 108x150mm / 2 pms + full colour /   
oplage: 92000 vel / drukkerij Joh. Enschedé, Haarlem / 



13. Postzegels, openbaar vervoer in Nederland
PostNL, 2019

Twee postzegelvelletjes voor PostNL besteden aandacht aan de 
belangrijkste vormen van openbaar vervoer in ons land: tram, metro, 
stadsbus, streekbus, stoptrein, intercity, internationale trein en veerdienst. 
Ieder velletje is een reis door Nederland met wisselende landschappen, 

seizoenen en weersomstandigheden. Van stad naar land, van buitenwijk naar 
centrum, van zomer naar winter. De twaalf routes verbinden alle Nederlandse 
provincies met elkaar. De postzegels zijn topografisch op het vel geplaatst. 
Op de velrand staan plaatsnamen waar het openbaar vervoer doorheen rijdt. 



15. Fair Practice Code
opdrachtgever: Kunsten ‘92, 2021

De Fair Practice Code is een gedragscode die de gezamenlijke verantwoor-
delijkheid stimuleert voor een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt 
in de culturele en creatieve sector. De Fair Practice Code biedt een kader om 
loon naar werk in de culturele en creatieve sector mogelijk te maken. 

72 pagina’s / 3 pantone / 170 x 234 mm / 
oplage: 1000 / NPN drukkers



12. Boekverbrandingen: een bloemlezing,
Atelier Yuri Veerman, 2017

404 pagina’s / zwart / 135 x175mm / 
Japanse vouwwijze / oplage: gelimiteerd / 
Gold European Design Award 2018 / 
Gold Cube, ADC 98th Annual Awards 2019

‘Boekverbrandingen: een bloemlezing’ bevat fragmenten uit 20 verschillende 
boeken die ooit, vanwege hun inhoud, zijn verboden of verbrand. Boeken als: 
The Anarchist Cookbook, Alice in Wonderland, Mein Kampf, American Psycho, 
en Harry Potter. Het boek heeft een Japanse vouwwijze. Op de buitenzijde van 

de pagina’s zijn de fragmenten gedecodeerd. Hiervoor heb ik een font gemaakt dat 
bestaat uit blokjes waarvan de ‘A’ licht grijs is en geleidelijk oploopt naar zwart tot 
de ‘Z’. Aan de binnenzijde staat de gedecodeerde versie. Om de fragmenten te 
kunnen lezen scheur je de pagina’s open.



12. Boekverbrandingen: een bloemlezing,
Atelier Yuri Veerman, 2017



12. Boekverbrandingen: een bloemlezing,
Atelier Yuri Veerman, 2017



14. Opon Up
opdrachtgever: PON, 2019

20 pagina’s / 7 pms / 155 x 205mm / 
6 verschillende formaten / 3 papiersoorten / 
oplage: 600 / drukkerij robstolk / 
Nominatie European Design Award 2020

De publicatie toont de eerste inzichten n.a.v. het OPON UP traject in de 
vorm van korte interviews met medewerkers van PON aangevuld met 
illustraties. De publicatie is bestemd voor de voormalige en nieuwe 
deelnemers van OPON UP en een selecte groep medewerkers bij PON. 

Het dient ter inspiratie en het verder op gang brengen van het gesprek over 
diversiteit binnen PON. Gedrukt in 7 pantone kleuren op 3 papiersoorten in 6 
verschillende formaten met 5 verschillende lettertypes. I.s.m. met Yuri Veerman.



05. Mandatory Christmas Cards
Thijs Verbeek, 2015

1 pms / postzegelperforatie / oplage: 300 / drukkerij Terts /
Bronze European Design Award 2015



07. Sikkens Prize 2015, visuele identiteit
Sikkens Foundation, 2015

vouwvel / 8 pagina’s / 4 pms / stans /
oplage: 2000 / drukkerij robstolk

Uitnodiging en programmaboekje voor de uitreiking van de Sikkens Prize 
2015. Toegekend aan de Britse architect David Chipperfield. Ik heb geprobeerd 
de relatie te leggen tussen kleur/kleurgebruik (eigenschap van Sikkens) en de 
filosofie van architect David Chipperfield. 

“In Chipperfields filosofie neemt de verbinding van zijn gebouwen met de context en 
functie een centrale plaats in.” Door te werken met restvormen (context) en 
binnenvormen waar kleur aan toegekend is ontstaat een kleur contrast onderzoek 
zoals we dat kennen van de kleurenleer van Johannes Itten. 



07. Sikkens Prize 2015, visuele identiteit (programma)
Sikkens Foundation, 2015

12 pagina’s / 300 grams karton / 3 pms / stans / 
235 x 320mm / oplage: 600 / drukkerij robstolk / 
Bronze European Design Award 2016



08. David Chipperfield The embedded nomad
Sikkens Foundation / Artez Press, 2016

72 pagina’s / full colour + 4 pms / 155 x 205mm / 
oplage: 1200 / drukkerij robstolk / 
Silver European Design Award 2017

‘David Chipperfield The embedded nomad’ bevat een tekst van Bernard 
Colenbrander en Christian Rapp. De tekst is gelardeerd met afbeeldingen 
van architect David Chipperfield. De afbeeldingen zijn steeds in een context 
geplaatst van; omgeving, kleur of geschiedenis.



08. David Chipperfield The embedded nomad
Sikkens Foundation / Artez Press, 2016



03. CRISIS! tentoonstellingsontwerp
Kunsthal Rotterdam, 2011

Voor de fotografie tentoonstelling CRISIS! in de Kunsthal is een 24 meter lange en 
6 meter hoge rode muur diagonaal in de ruimte geplaatst. De muur deelt de ruimte 
in tweeën, er ontstaat een vernauwing. Door de krimp die in de ruimte wordt de 
crisis voelbaar.



03. CRISIS! publicatie
Kunsthal Rotterdam, 2011

48 pagina’s / 415 x 580mm / full colour / rotatiedruk /
oplage: 50.000 / drukkerij Dijkman

Publicatie bij de fotografie tentoonstelling CRISIS! in de Kunsthal. Een krant 
gedrukt op broad-sheet formaat (41,5cm x 58cm), denkbeeldig is een 
tabloidformaat gemarkeerd. Alles wat daarbinnen valt is bedrukt in full colour, 
alles daarbuiten slechts zwart-wit. Een crisis ingreep.



03. CRISIS! tentoonstellingsontwerp
Kunsthal Rotterdam, 2011



01. Typeface in Skin, alphabet
Thijs Verbeek, 2008

fotografie: Arjan Benning



01. Typeface in Skin, alphabet
Thijs Verbeek, 2008



02. Amsterdam Fantastic Film Festival, poster
AFFF / Imagine Festival, 2008

full-colour / abri formaat / zeefdruk /
fotografie: Arjan Benning / Red Dot Award 2009



06. Stella by Starlight, geboortebericht
Thijs Verbeek, 2014

Geboortebericht, Stella by Starlight, 2014
vouwvel 3 pms / 1000 x 700mm / oplage: 200 /
Drukkerij Zwaan / Bronze European Design Award 2015

Geboortebericht voor Stella (voorkant). Formaat 70cm bij 100cm. Op de voorkant 
is de stand van de sterren afgebeeld. Een momentopname van de dag van 
geboorte.



06. Stella by Starlight, geboortebericht
Thijs Verbeek, 2014

Op de achterkant staat een jaarkalender met de cyclus van de maan. De 
maanden zijn heringedeeld. Een maand begint nu de 16de (geboortedag) en 
loopt tot en met de 15de. De dagen zijn genummerd zo kun je per dag zien 
hoe oud ze is. 

Deze kalender loopt van 16 mei 2014 tot en met 16 mei 2015. De envelop is 
gelaserd uit doorgedrukte vellen karton.



06. Stella by Starlight, geboortebericht
Thijs Verbeek, 2014



Thijs Verbeek
Lauriergracht 6F
1016 RL Amsterdam
The Netherlands

Thijs Verbeek grafisch ontwerp

–Gold Cube, ADC 98th Annual Awards 2019
–Bronze Cube, ADC 98th Annual Awards 2019
–Gold, European Design Award 2018
–Silver, European Design Award 2018
–Silver, European Design Award 2018
–Nominatie, ADCN Award 2018
–Gold, European Design Award 2017
–Silver, European Design Award 2017
–Silver, European Design Award 2017
–Silver, European Design Award 2017
–Bronze, European Design Award 2016
–Bronze, European Design Award 2015
–Bronze, European Design Award 2015
–Silver, European Design Award 2011
–Red Dot Award 2009 (posters)
–Red Dot Award 2009 (editorial)
–Gold, European Design Award 2009
–Bekroning Bestverzorgde jaarverslagen 2006

erkenningen

–Toekenning startstipendium, Fonds voor Beeldendekunst en Bouwkunst 2007
–Toekenning startstipendium, Fonds voor Beeldendekunst en Bouwkunst 2009
–Een aantal werken van Thijs Verbeek is opgenomen in de collectie van het Stedelijk     
     Museum Amsterdam

Thijs Verbeek, Amsterdam, 1978

prijzen

www.thijsverbeek.nl
info@thijsverbeek.nl


